
Zondag 30 juli 2017,week 31 Jaargang 19 
 
Begroeting door:  Mw. H. Hendriks en mw. S. Tiemersma 
Voorganger:  Ds. R. Wijnsma 
Organist:  Dhr. J. Westerbeek 
Ouderlingen:   Dhr. L. Luitjens en mw. A. Wubs 
Diakenen:  Dhr. J. Hut en mw. G. Venema 
Lector:   Dhr. W. Kroon 
Oppasdienst:    Mw. S. Tiemersma en mw. F. Breekveldt 
Koster:   Dhr. R. Wanders 
Weekkosters:            Dhr. F. Knigge en dhr. W. de Vries 
  
Agenda week 31: (voor zover bekend) 
Ma:    19.30 uur Gebedsgroep bij H.Breekveldt 
Wo:  10.00 - 11.00 uur Koffiedrinken in Ichthus 
   Koffie schenken: G. Venema en J. Alberts 
   Stoelen klaarzetten: J. Venema 
Vrij: 11-08: 13.30 uur Schakel vouwen: P. en E. Hasper 
Vrij: 11-08: 13.45 uur Schakel wegbrengen: mw. J. Staal 
  
Komende diensten: 
Zondag   6 aug.: 10.00 uur in De Kapel: ds. Verbeek (Assen) 
Zondag 13 aug.: 10.00 uur in Ichthus: mw. J. Keim-de Wit.  
  
Wie wil als groet van de gemeente bloemen brengen naar: 
Dhr. G. Fennema, en dhr. en mw. D. Bosma. 
  
Voor onze gasten: 
Wilt u meer weten over onze gemeente, of zo maar even contact, dan is de 2e ouderling, bereid om u, 
na afloop van de dienst, voor in de kerk, te woord te staan. 
  
Koffiedrinken 
Na de dienst is er koffiedrinken beneden in de Zeihuuv-zaal. 
U bent allen van harte uitgenodigd om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kop koffie of thee. 
  
Opbrengst van de collectes van 16 juli in Ichthus: 
1e collecte: € 145,40 (diaconie); 2e:  € 117,60 (Kerk). 
  
Opbrengst van de collectes van 23 juli in De Kapel: 
1e collecte: € 181,05 (diaconie), 2e: € 204,91 (Kerk).  
  
De collectes op 6 aug. in De Kapel, zijn voor: Diaconie en Kerk 
  
De collectes op 13 aug. in Ichthus, zijn voor: Kerk In Aktie en Kerk 
  
Leesrooster komende week 
zo.  30 juli 2017   Jesaja 33: 17-24 
ma. 31 juli 2017   Psalm 63 
di.   1 augustus 2017  Mattheus 14: 1-12 
wo. 2 augustus 2017  Mattheus 14: 13-21 
do.  3 augustus 2017  Mattheus 14: 22-36 
vr.   4 augustus 2017  Mattheus 15: 1-11 
za.  5 augustus 2017  Mattheus 15: 12-20 
zo.  6 augustus 2017  Jeremia 16: 1-13 
  

Mededelingen uit Ichthus 
 
Hartelijk dank 
We waren 60 jaar getrouwd, het was een hele mooie dag. Van de Ichthus gemeente kwamen er 
mooie kaarten. Hartelijk dank daarvoor.   Wim en Sieta Gerrits 



Hartelijk dank 
De kostersgroep van de Ichthus gemeente heeft van de Musical groep een geldbedrag gekregen voor 
hun inzet tijdens de uitvoering van de 4 musicals om te besteden in Ichthus, hiervoor is gekocht 30 
RVS koek/cake schaaltjes. Waarvoor Hartelijk Dank   De Kosters 
 
Zomervakantie Janneke de Valk-Boerma en Gerben Kajim 
Van 15 juli tot 6 augustus heeft Janneke de Valk vakantie. 
Gerben Kajim heeft vakantie van 24 juli tot/met 13 augustus. 
Mocht u in de tussentijd dringende zaken hebben, dan kunt u contact opnemen met Hennie Hendriks 
(619774) en/of Herman van der Kamp (640035 / 06 53983219) 
   
Helpende Hand 
Zoals het er nu laat aanzien zullen we met ons geld nog een half jaar kunnen bestaan. 
Bijna 17 jaar is het ons gelukt de helpende hand in stand te houden mede door giften van fondsen in 
en rond Emmen die toen bestonden. Ze hebben zich in de loop der jaren allemaal opgeheven en 
daarvan hebben we vaak het overschot ontvangen. Deze bedragen werden door onze 
penningmeester op een spaarrekening gezet waardoor we het zolang hebben volgehouden. 
Wij snappen dat u niet allemaal ineens een bedrag kunt overmaken, maar wellicht is het mogelijk ons 
te voorzien van de basisproducten zoals, macaroni, spaghetti, bami, rijst, koffie, thee, suiker, 
koffiemelk, groenten in pot of blik etc. 
Een lijst ligt in de mand in de hal.  
Als wij deze dingen krijgen hebben we weer langer geld om groenten, vlees, fruit en brood te kopen. 
Misschien vindt u dit wat brutaal, maar onze gezinnen gaan ons aan het hart en daarom durven we dit 
te vragen. 
Natuurlijk zijn we ook heel blij met giften op rekeningnummer:  IBAN NL37INGB0001797152. 
Wij wensen u een goede en gezegende dienst toe,  Het team van de ‘Helpende Hand’ 
  
Rommelmarkt: 
Zaterdag 26 augustus van 9.00-14.00 uur. Het zal tevens de laatste rommelmarkt zijn. 
We hopen nog veel in te zamelen tot die tijd, opdat de markt als nooit tevoren wordt en de opbrengst 
een grote klapper! 
Inleveren spulletjes maandagmiddag tussen 14.00-16.00 uur in het "Spullegieshuus" waar tevens tijd 
is voor koffie/thee en een praatje. Graag tot ziens.    De rommelmarktcommissie Ichthus 
  

  
Mededelingen uit De Kapel 

  
Zomer ‘SING-IN’ in De Kapel 
Op zondag 6 augustus is er weer een Zomer ‘Sing-in’, aanvang 19.00 uur.  
U kunt er ook bij zijn, noteer deze datum. Er staan weer een groot aantal bekende geestelijke liederen 
op het programma om samen te zingen. Ook zullen Erik Benjamins en Judith Post hun medewerking 
verlenen en is de begeleiding van Reint Elling. Het belooft weer een heerlijke zangavond te worden. 
Hartelijk uitgenodigd. 
   
Vakantie 
Van zaterdag 5 tot zondag 27 augustus heb ik zomer-vakantie. Voor dringende zaken kunt u contact 
opnemen met de voorzitter dhr. M.H. Gremmer, of scriba dhr. H. Westhuis. 
Groeten, ds. Rob Wijnsma. 
  
Fototentoonstelling 
Met als titel: ‘Emmen door de lens bekeken’. 
Een groepje fotografiecursisten heeft een aantal foto’s, allemaal gemaakt in Emmen, opgehangen in 
het Jeugd-gebouw. De cursusleider van deze groep is Chris Nijssen van Foto Meilink uit Emmen.  
Van harte uitgenodigd om het werk van deze hobby fotografen te bekijken.  

De expositie is ingericht op 24 mei en zal nog duren tot 29 augustus. 
  
 
 
 
 



Mededelingen uit de PGE 

  
Openluchtdienst  
Een wens van jaren: de Openluchtdienst 2017 zal op zondag 3 september plaatsvinden in het 
Mensenpark.  
In de voorbereiding wordt gemikt op de voormalige “Savanne” als locatie, of, als dat niet lukt, elders in 
het park. 
Als altijd begint de dienst om 10:30 uur, Laus Deo verzorgt de muzikale omlijsting, na afloop is er 
gelegenheid koffie te drinken (deze keer geen soep). 
Er is oppas, kindernevendienst en jeugdkerk. 
Onder het thema “Beweging van het hart” begeven we ons in het verhaal van de Verloren Zoon. 
Bij slecht weer wordt er uitgeweken naar Ichthus.  
De beslissing hierover wordt op vrijdag 1 september genomen en om 12:00 uur bekend gemaakt op 
de website van PGE en de wijkgemeenten. 
Nog niet alle details zijn duidelijk; houdt u de berichtgeving via de eigen wijkgemeente in de gaten.  
U bent in elk geval van harte welkom. 
 
Jeugdwerkster en Pionier 
Na een lange tijd van voorbereiding verheugt het ons zeer, als resp. AK-werkgroep Jeugdwerker en 
AK-werkgroep Pionier,  om jullie mee te kunnen delen dat we per 1 september in de PGEmmen twee 
kerkelijk werkers welkom mogen heten.  
Het gaat om Jedidjah de Haan-van Rijn, die voor 20 uur in de week als jeugdwerkster in de 
PGEmmen zal gaan werken en Yoeri Emmaneel, die voor 10 uur in de week als Pionier-
jongerenwerker aan de slag zal gaan bij de Pioniersplek Twintigers Emmen.  
Beiden worden aangesteld voor een periode van drie jaar.  
In de Openluchtdienst van 3 september zullen zij worden voorgesteld en in hun werk bevestigd.  
Mogen wij met elkaar mooie tijden beleven! 
 
  
 
Reisleiders gezocht voor NCRV-Kampeerreizen 
Waarom een banner in de hal van uw kerk en een berichtje in de Schakel? Om u kennis te laten 
maken met NCRV-Kampeerreizen. 

NCRV kampeerreizen is een Christelijke reisorganisatie die groepskampeerreizen organiseert. 

We reizen meestal in het voor- of najaar met caravan of camper onder begeleiding van een reisleiders 

(echt)paar door veel landen in Europa. 

Onderweg organiseren we wandel- en fietstochten en ook auto- of busexcursies naar veel 

verschillende soorten bezienswaardigheden. 

Onze vereniging werkt al 95 jaar met alleen enthousiaste vrijwilligers die het fijn vinden om mensen 

die meegaan een gezellige en mooie reis te bezorgen. 

We willen dit werk graag voortzetten en vragen daarom aan u Wilt u ook reisleider worden en ons 

team komen versterken? 

We hebben dringend nieuwe collega’s nodig om voldoende reizen aan te kunnen bieden. 

Vindt u het leuk om met gelijkgestemde mensen om te gaan en ze een fijne vakantie te bezorgen, 

neem dan contact met ons op. We willen u graag meer vertellen en uitleggen wat het reisleiderschap 

zoal inhoud. 

Sonja en Roel Udema Reisleiders NCRV-Kampeerreizen 

Grijze kraai 51, Emmen Tel: 06 18501245 

e-mail: udema@ncrvkampeerreizen.nl 

website: www.ncrvkampeerreizen.nl 

  

  
 
Redactie Schakel:  E-mail: schakel.ichthus@gmail.com  
Els Hasper tel. 614124 
Kopij vòòr donderdag 10 augustus 17.00 uur. 
  

mailto:udema@ncrvkampeerreizen.nl
http://www.ncrvkampeerreizen.nl/


Wijkredactie “Op Weg”  Emmermeer 
E-mail: henniehendriks@zonnet.nl.  
Hennie Hendriks, tel. 619774.  Kopij vòòr 18 augustus. 
  
  
 
 

mailto:henniehendriks@zonnet.nl

